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(sA) MöTE
I

den utvidede utenriks- og konstltusjonskonÍte
torsdag d.en 13. mal 1976 kl. 9.
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Mijtet ble Ledet av formannenr .Wf,!g!!åt.

fil stede var: Per Borteno Trygve Bratteli,
Fir¡n Gustavsen, Asbjörn Haugstvedtr Lars Korvald.t
Odd Lien, ^âase'Lionæsr 0tto Lyngr Tor Oftect?lr Erland
Steenbçrgr Kåre Stokkeland.r Pâul-lh1messo Kårè Willoeht
Berit Ãs, Guttorm Hansenr Rolf Fjeldværr Berge Furret
Arnt Hagen, Kåre lfuistiansenr fi¡nnar AIf Larsenr .Srne
Nilsen, Johan A. Vikanr Jakob Aano og Lars T. PLatou
(for Svenn Stray).

Âv RegJerLngeas medJ.ernmer var til sted.e:
Statsminlster 0d.var Nordl1, utenriksninister Knut
Frydenlr:nct, statsråd Jens Évensenr Utgnqlksdeparte-
nentetr oB- statsråd Bjartnar Gierder Industride-
partenentet.

Fölgende enbetsmerur b1e git
Statssekretær Thorvald Stoltenberg
Rarrne. og ekspeðlsjonssjef KJell El
Ut emj.ksd,epartementet .

t adgang tlL nötet:
, ambassadör Per
iassen - alle fra

Videre var til sted,e komiteens faste sekretært
Bernt Stangholn.

Dagsord,en:
nlltllltltlrlllll

0rienterlng av utenriksninisteren om¡

1. IEAs langtidsprogran.

2. Kontinentalsokkelen nundt Svalbard'.

Sak nr. 1.

IE.[s langtidsprogran
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. F0.R¡4AI\INEN: Jeg glr ordet til utenrlks_
m1nt sEeSen.

her gJöre re ô
Jeg viI

er ens og standpunktt1l IEAs langtlds progra¡n, men la rneg först si noen ord
om bakgrunnen.

Son det er gJort red,e for i den utvidedeutenrikskonite t 1d.1i geie, ved.tok medlensLa¡rd.ene 
- i - rel

1 Januar i år et l"angtÍdéprogran. Formålet ned ¿et{elangtidsprogranqet er först õg frenst sanarbeid. on ut-vikringeq ?v alternatÍve energikrtaer og forstmins i
den forbind.else, nen også konõervering ãv energ1."

tangti{-sprograwnet har forn av et styre-vedtak. Det er lkke en folkerettslig forplikténde
avtaler og det er heller ikke i noe ãv neälensland,ene
underkastet en konstitusjonell betrancrlins i cren for-
stand at det er lagt fra,n for parlanentene.

Norge har forelöpig ikke nedd.elt sltt stand-punkt t1l langtidsprogra:nnét. Vi har benyttet oss av
den rett vi har i henhold til vår særord.ni-ne. at vi
kan delta Í IEAs arbeid og IEAs organerr meñ'at viikke er bundet av IEAs ved,tak ned mindré vl sel_vslutter oss til. Det forventes imldlertid at Norge ipr {qgntld gir uttrykk for si.n holdning tit dettõ
langtid.sprograrnmet .

Når Regjeringen har rnrrdert langticlspro-
grqrnmet og dets forhold til norsk oljepolitikk; er
-det gærlig kapittel III on ninsteprisoidnlngen ogkapittel V on ikke-diskrininering- son har vært ejen-stand for nærmere rnrdering r og det er særllg t<ãpfttef
V sou kan relse problemer for Norge.

Etter d.e foretatte rnrd.eringer er RegJeringens
standpunkt at Norge bör slutte seg til langtidspro-
,g_rannet, men sl1k at vi tar en reservasjon for kapittel-
Vs vedkommend.e son gjör det klart både for norsk -
oplnlon og for våre partnere at Norge i dette sam-
arbeidet fortsatt v1l basere seg på norsk oljepolltikk
slik den er blitt og vil bLi fastlagt av våre egne
konstitusJonelle organer.

Det sier seg selv åt i den posisjon Norge
er i son oljeproduserend.e Iand., kan vi leve vid.ere
uten å tiltre dette prograruoet. Man kan iklce påvise
noen konkrete ökonomiske fordeler av det. Minstepris-
ord.nlngen i kapittel III, _ som i prinslppet viLle l¡ære
fordelalctig for oss, er så uforpliktende utfornet at
nan neppe kan basere seg på d.en..
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(sA) selvsagt vil dertakelsen 1 rEAs rangtid.s-prograrn si oss ford,eler i forn áv orct-inrornaËj;#_tllsgng. - De! !ra1 også rrært rãs"itálðt*.u vår del-rakelse i Det. inrerña!ioñãi"-ðffiËib;iå ir*til nåat vi har fått s9d r*gang på iliã;;äijon"" on d.erinternas jonale õr¡emarËeal t¡n ronsãñõ;inã;tiltãË-og om forsiaring og utviklíng.
Det son inidlertid har vært avgjörende forRe.gJeriTggns slagdpg¡kt i ¿ðnäã- rå¡l -"i *"" d.e uten-rikspolitiske beträktningêr: Det díeiãr seg her onnet sa:narbeid. ned land soñ-vi pã-ri*"-ãäãt alr-e onråd.ersamarbeid.er ued.. Dersom vl sirullã-,i-ñãriã-¿ãîiä*""

området fordi_ vi selv befirsrer oss 1 en overskr¡dds-posisjon, viIle, g"t . få_ nega{ive 
-"t"""iüspolitiske

virhrineer. pç!I". t¡i1ããã"r vi vekr ogãã-iõ"ãiîo"e"nå utenriksoolitisk béiiãñ"" seg i en_ situasjon hvorvi 
. tren ser 3to{t ã 

-ir;-il;ar*ã -ï"r.¿ -iia -a¡rd.re 
onråd.er.Det er her nok å nevne sliuas;9nããìãìfviÈiinsdi;;hele nordonråggr,..svalbard, aöËiïnjãrö0"ã*ã1äi;"ä--Sovjet, 200 nils'ökonomiske soner osv¡

*3: :i erp*" 3åê"Ëiiliifl'+f"ilå"'"tiå,niä"ï$"38lr*Ë'iîi_
fredsstillende.-. Del'er også atiãptåri àv med.lems-

*3äu3*"; 
". 

*":åT :;"$;* ï.ll,i n¿+r3;**#iiïlg,"fast vår egen råderett ov'er norsk oriepòriiikk; ;Iï-\rære en naturlig vid.ereförilg og en ioäirt konáekvðnsav d.en hold.nine-yr irrnril nå-hai iät[-iir -oèi--ln[é;:-
nasJonale energibyrå.

I{år det gjelder behandlingsnåten. vi1 Re_gJerlngen legge denne saken rra¡r iö-stu;ïr"å;i ï-
{o1r. ?v gn gseS-nelding. For ¿et anAre-vj.t üf ejirredet_kjent-på rEÂ¡ nestõ styrenöte ¿en-ã0. - 21.-äãi-at 

-Reg 
j eri.ng en 

. slutt er se g- t il. ranáil¿ãpr ograr*e{, -nen
ned. den erklærinpgr-l gog er ¿ett ut] og--som er pre_missene for vår tilsrutning:_ l¿an-úar-srrtiais-iõr¡e-hord om at saken skal behañdres og ããdkjennes av stor-tinget.

Jeg vil foresr-å at jeg leser den erklæringenson vi vil avgi i forbindelse-¡oe¿ tlltredelsen:
trDen norske regJering viser I forbindel_se

ped Norges tllsrutning tii rEAs progra¡n om detlangsikti-ge energisaraãrbeid tiÍ äãn-særliãe-- -

stilllng l{orge hãr i OrganlsasJonen.

T forbindelse ned kapittel V forstår d.ennorske regjering disse be3tennelser siiÈ-at-aeinnehold.er generglle uforpllktende, iurl¿lÀað-prinsipper. Begjeríngen lêgger særft[ veka-på

T
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( sa) de innledende ord i kapltlet: ilUten å pre-
Judísere d.en rett hvert deltakerland, hai til
å håndheve eiend,onsrett og utöve kontròI1 over
sine naturuessurser og sin nasJonaLe ökononi ogt1l å verne on sitt nlf¡o og Uäfolhningens
sÍ"kkerhet. rl

ï derure forblnd.else vil en vid.ere henvisetil d.en grklprflg som ble avgitt av Norge Z.februar L9?5 i lorbind.else med, und.ertegñfn¿t av
avtalen mellon Norge og IEÂ hvor det ble pre-sisert at_tfNorges Storting har vedtatt eri&n-leg-gende lover og retnlagsllnJer for norsk
virksomhet i petroleunssektorèn. noe son vil
være bestennend.e for d.en norske'regjerÍng.rl

Den norskg_regjering må oppfatte kapittel
V s1lk àt de tiltak Norse måtté-ta i henhsld tiI
dlsse bestemnelsene vil nåtte \rære i sa.nsvar med.
d.e grunnleggende prlnsipper og vedtak son utgjör
norsk energipolitiklc til- enhver tid. slik clennéblir fastlagt av det norske Stortlng.tt

Denne erklæring slmlle på en neget klar nåte
r¡nd.erstreke at d.en råderett som vi forbehõld.t oss vedtiltredelsen til Det lnternasjonale energibyrå som
organisasjon, også llgger til grunn for vår- til-
tred.else til langtidsprogra.unet.

F0RMAN.NF,N,: Jeg talcker utenriksnlnlsteren
for red.egjörelsen og konstaterer at saken vil bll
lagt fran for Stortinget på vanligi d.ag kanskJe kur,me begrense oss t
rund.e, nen d,et er selvfölgelig opp
å bestenne d.et.

nåte sl1k at vi
iI en oppkLarings-
ti1 konlteen selv

PER B9RTEN: Jeg vil bare gi uttrykk for
at jee harmt det-sasme sorn Íornar:¡rän. Jeg
er snært tilfreds ned. at RegJeringen arutonserer at
saken blir lagt fra^n for Stortinget I forn av en
melding. Det so¡n jeg hadde lyst t11 å vite, var om
en slik melding kan få noen reell innvirtsoing på
Regjeringens standpunkt; om det er nulig å behandle
d.en för Norge nå annonsere sitt standpr:nkt i ved-
konnend.e organ. Det ble íkke av utenriksninlsteren
nevnt noen frendrlftsplan, og det var d.en Jee gJerne
ville spörre om.

Tltenrlksninisteren aevn
viktig sak av stor utenrikspoliti

te at
sk be

dette var en
tydníng, og når
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(sA) Jeg förs!_ þar ordetr- lctmne jeg ha lyst ti1 å spöruehvis vi ikke skal^gjeruronföie-den diskusjon s oä ior-
mannen var inne på, om d.et lcunne sies baie kort noe
on hvilke ingredlenser i langtid.sprogranmet d,et er
som vi.rker positfvt for d.e andre ianã når vi slutter
oss tll ned såpass narkerte forbehold som her er
annonsert fra vår sid.e.

F0nMÁ¡f$qN: För Jeg 1ar distr:usjonen gå
videre, viïlffiSrne oãmårËe at irvis iarãf-rããe"tfran for stortinget 1_forn av- en meJ-dingr nå aet-¡lr
opp til Stortinget selv å ha herred.önne-óver frem-driften av saken. Det kan inidlertid oppstå visseprobleTer_rent.pr?klisk. Ellers s¡mes jêS det er
!çf!_rÍnelig gt vi benytter anledningen-i-d.ag tit åfå klarlagt alt son måtte fi.nnes av üklarhetõr i ¿ðnne
F3kgn. ^ {ee ha1 selvsagt lklce ment å legge noe mule-
bånd på forsanlingen hvis man önsker å [i uttryrcrr for
sine meningeri ieg bare konstaterer at-slik eí situa-
s j onen.

f,Ån¡-!f.ff,r,oCH: Jeg kan. være ganske kort
når d.et s¡@tirsnãtei, Íãe i"or det erriktlg-at Norges standpunkt her har utenrikspolit,lsk
betydrring. Jeg er iklcè av d.et naterialet soñ er frem-
1agt, overbevist om at det er behov for spesielle
reservasjoner for å bevare den hanôLefrihêt vi önsker
å bevare, nen jeg forstår at Regjeringen finner det
!ödvendie å påpeke d,errre handlefiinet. Jeg vil si
det slik at jeg mener d.isse reservasjoner rnå inr¡-
skrenkes til det unan firurer påkrevet for å bevare
den handlefrihet det er tale om.

Inidlertid, vil jeg ildre r:nnlate å si atjeg synes d.en frenlagte erklærlng Í.kke er sær1ig vel-
lykket, i hvert fal1 ikke for så vtdt det gjelder
förste setning I annet avsnltt. Jeg kan heller i.klce
se at d.enne oppriktig talt nokså nedrnrrderend.e set-
ning er påkrevet i sammenTrengen.. Jeg vÍ1 be om at ma¡r
ser I1tt nöye på fornulefingen her.-

$år d.et gjeld.er fremd.rlften 1 Stortinget,er d.en Stortingets sak, men d.et kan vel hende at det
dukker opp et spörsmål'om hvilke konsekvenser Re-
gjerlngen kan trekke mens en slik nel-ding ligger IStortinget. T den forblndelse vj.l Jeg ejerné peke
på at forsinkelse og utsettelse også Èan-fra utenriks-
politiske viriminger. Vi kan iklce brÍnge oss I den
sltuasjon at vi påtar oss disse utenrikspolitiske
virkninger, son etter nanges skJönn vÍL være skad.e-
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( sA) vlrkninger, rett og slett fordi vi iklce har rukketa oestemme osso

ï vlsse deler av utemlkspoLitilcken er
nan i en situasJon hvor man er nödt-ti1 å 1a Re-
gjeringen fatte vedtak, og man kan beklage at det
ikke har vært nulig foi Stortinget å konñe ir:n på
et tid.ligere stad.iun, nen d.et gjOr ¿et iklce noene! begn¡nnet å ha et tidsforbr¡:k som i seg selv
ned,förer utenrlkspolitlske skad.evirknlnger. .ûv
d.en grunn mener jeg at man j. den förste-saken må
være villig tiL å akseptere et visst nåL av efter-
fölgenile kontroll og d.ebatt. Jeg tror for ijwig lkkeat det her d.reier seg om noen forpllktelse son på
noen måte viI virke sJenerende i ên senere omgang,
men d,et er selvfölgelig et subjelrtivb skjönn.

PAgt TIffi{ESS: Jeg vet ikkei hvord.an denne
erklærinseã-ffi'f-lpTãEtre sõtt er komset iii; nen et
ut¡agq son.-f.eks. ngenerelle uforpliktend.e, JuridiskeprinsipperÌl

skal være orp
Nei, det

P.$tt Î$Í¡IES.S: Jar aklsrrat. Det sj.ste
avsnlttet er også nild.est talt uklart og har vel
d.essuten en tone som er unödig barsk, men d.ette
hrnne man vel rette på? Hvis r¡klarhetene bLir rettet
oppr vÍl vel også formodentllg tonen bIi d,en riktige.

F0BMANNEII: Når d.et gjelder spörsmålet om
behanillingEñmå jeg sÍ at-ãicat vi iå en neld.Íng,
v1I d.er:ne så vid.t jeg har forstått det, iklre icun¡re bl1
behandlet av Stortinget för sorrmerferien. Den konite
som í tilfelle skal- behandLe meld.ingen, er travelt
opptatt med. and.re saker som man er grunnlovsmesslg
forpllktet til å avgi 1nnstilllng i. Jeg kan iklce
se hvord.a¡r dette skal lcunne gå. Det nåtte Trære
bedre - og tilstrekkelig - at Regjeringen på et slikt
onråde som d.ette, som er Regjeringens ansvarsonråde¡
primært hvor Kongen i statsråd har kompetanse, lot
utenriksn:inisteren ta d.ette spörsnål ned. 1 den red.e-
gjörelse som jeg forstår at Stortlnget skal få för
Stortinget går fra hverand.re. Det vil gi en annen
type behandling, men jeg skr¡lle tro at det nåtte være



(s^a) tilstr_ekkelig for d,em som er innstilt på å markere
seg politisk I dette spörsmåIet.

BERIT ÅS: Jeg forstod. det slik at vlskutle ta ffivasjoä oú-,iãt ä5ðrããi- aàpit[er v,og at denne reservasJon er fsrnr¡lãit pa d.et'papiret'
son vi har fått utlevert her. Etter å tra feèt-kaplttel V sklkkelig gJennon, f .eks. pr:nat ãi 

-

ttDeLtakerland,ene skal gjöre sltt ytterstefor å anvend,e lover og adminlËtrative rärskritterirurenfor rarnnene av slne allerede eksisterende t
lover Qg forskrifter: _på en slik nåte at borgerefra andre deltakerlaád- ikke blir behar,rdle[ nïn¿regunstig gn+ egne borgere, spesielt ned henblikk
på -er¡eq_ei-investerlng_err'kJitp og salg av enerãi
og håndhevelse av koñkrirañsäre[lene]rt

nå en lo spörre sgg.hvgr sterk d,enne reservasjonenêr¡ För man har fått bekreftet at dette bare-er det
son står hgr, trgenerelle uforpliktende, juricliske
prinsipperil, -er 

d.et va¡rskelig- å forstå'ai såpass
sterke -og forBliktende fornuleringer kan tas- avsta¡¡d,fra ved. bare å legge fram d.enne eiklæringêrre Det nåbl1 bekreftet at vi ikke på noen son helõt nåte er
bundet av kapittel V slik- som and.re deltakerland
s¡mes å rrære det.

For öwig- vil JeS sj. at SV er in¡rstilt på
å behandle d.enne saken i-utenrikskoniteen og ta dã
ÞfrAeq som rnåtte komrne for å få lagt den fram forStortinget i löpet av d,en¡re sesjonen. For vårt ved-
konnend.e er det en selvsagt tine at den nå behandlesnå. 1. juJ.í er så vidt jeg husker, siste dato fortllslutnÍng til langtidsprograrn'net. Er det ilcke det?

WENRïKSMINISTER KNUT FFÐENL]ND: Jo, den
Det var den opprinnelige beskjêd vi fiklc.1 . jul1.

er lkke
vil være

ô . . iñ .sa El_ol-]_

regner med

rc6.

IÍtrei, det
at cletog for se

gunstig om vi
g som muJ-lg.

pERff ÂS: Er det noen ny beskjed nå?

med. vårt standpr:nkt
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BERTT .ÅS: Ta}dÍ.

F0BMAWIN ¡ Vil utenriksninlsteren svarepå det strÐF--

Ârbeidet
ned. meldingen er og fra:n

såi
hvert

ô
sa snart som mulig. er mul-i.g å Ia d.en
statsråd nest

W: För nan går videre,
Kunne def .Kanslcje \¡ære greit å få utenriksministerens
lgfcsion gg spörsmålet õn når meldineen kan-bli-iããt-fran for Stortinget.

- {ee er heJ.t enig ned. utenriksninisteren j.
at vi nä få en debatt på grr:nnlag av en nelding ogikke - som Thyngss ?nlidet - en debatt på Srunñfaãav en redegjörelse i stortingeti men stär Stortinãet
ha_3oen slags reell innflyteise'på d.en¡re saken, ,ã-
meld,ingen beharidles nå i vårsesjõnen. Ðerfor Éo¡nner
lçg_ leiçn tilbake til _spörsnåtet om når neejèrins¿"-tidligst regner med å kunne legge denne frãñ for-Stortinget.

fall forsöke
e"uke, vet jeg íiclre, men vi vil 1pa cl.e!.

TFY&VE BRffIfffiI: Ildre bare fordi det er
en travel tid., nen også ellers föler jeg trang til
å be om at mart tenker seg litt om når-en nå lãgger
opp arbeidsfornen 1 en sak som d.en¡re. Ðet er ñettklart etter nln oppfatnÍng at det ligger helt r¡nder
RegJeringens nyndighet å svare j. en sãk sor¿ detrrrre.
RegjeriEgen har av forskjellige grunner valgt som
vanlig å legge saken fram for d.eñ utvided,e utenriks-
komiter og d.en vi1 også legge saken fran for Stor-tinget i forn av en meJ-d.fng. Men en de1 av arguneata-
sJonen her synes å tyde på at en vi.l bjnde RegJeringens
hend.er I denne saken irurtil Stortinget har kr¡rnet be-
handle et eller annet d.okr¡ment en neldlng eller hva
det måtte være. Jeg oppfatter alle her son at en vj.l
ha en melding og så behandle d.en nærmest som en pro-
posisjon. Det er helt klart at d.et er en ford,rlng en
kan stille hvis en mener det er nöd,vendig eller at d.et
tJener alvorllge lnteresser. Jeg tror tni¿lertid d.et
vil nære galt å lntrodusere en sl1k arbeidsnåte. Det
sier Jeg rett ut.
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Jeg tror d.et riktige i denne saken nå
vrære å holde seg her, til d,et som en konstitusjonel3-rett Regjeringen har. Se1ve saken on olJebyrået har
v'ært behand.let för i prinsippetr og Jee sf,nes det
riktige nå r¡ære at RegJeringen her gir sltt svar.
Den har orlentert d.enne komÍter og den legger fran
en neldi.ng son også gir Stortjáget anledr¡ing til å
markere sêg: men som ikke har oppsettende virhrlng
når det gjeld.er Regjeriagens hand,lefrihet og handLe-plikt etter nin oppfatning I en sak av d.en fore-
liggend.e karakter.

tÅ$S KORV4tp: Jeg syrres det er tilfreds-
stillende at RegJeringen tar d,en reservasJon som
utenrlksnj:risteren la fra.u her. Jeg kan for så vldt
si at Jeg synes clet slste ledd.et, som er reserva-
sjonen, kanskje er I1tt flybend.ei nen Jeg forstår
det soù en vilJe t1l reservasjon som går på den
stilling Norge har tatt til fES i forbladelse med.
erklæringen av 7. februar L975.

Reservasjonen går i hovedprinsipp på at
Norge son olJeproduserend.e land irx,ren d.enne gruppe
skal beholde si¡ hand.lefrihet over sine ressurser
og utvinnÍngstenpoet når det gjelder disse. Dette
spörsuåIet er det enighet orlo Jeg legger videre
i dette at d.erned. har man også frihet i d.isponeringen
av oljenr og med. en slik reservasjon har ikke jeg noe
å benerke til erklæringen. Vi skal selvföIgelig ilclce
motsette oss at d.en blir lagt fram for Stortinget for
behandling i vårsesJonen.
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, KÂRe WTLLOCH: T forbÍndelse med det Berit
.Ås sa om åE@-ãea å behandle denne saken før
sommerferíen, vil jeg,' gjerne ha gitt uttrykk for at
uansett vilje til å ta byrden, regner jeg det somrett og slett umulig.

Hvis meldingen kommer fredag 21. mai, somer første mulighet, betyr det at komiteen kan begynne
24. rnai. Da har vi så vidt jeg kan sêr 15 arbeids-
dgger igjen, som er belagt med plenumsmøter fra morgen
lif-aften, slik at det rett og slett ikke blir mutig
ê {å meldingen behandlet. uan må da ikke bringe se!i den situasjon at man får utenrikspolitiske virknin-
ger rett og slett av det forhold at Stortinget ikke
kan behandle den. Dette pålegger da Regjeringen enforplikterse til å ta ansvarr og så rår-vi etterskudds-
vis si hva vi mener om de
er også at avgjørelsen ka
slik at det blir anLednin
å gi uttrykk for sin meni
riksdebatten.

t den har gjort. En rnulighet
n behandles i en redegjørelse,
g til for dem som ønsker det,
ng í Stortinget under uten-

FÏNN GUSTAVSEN: Jeg konstaterer at det er
de som sI
gens sYñr
hele, som
at Storti

ett ilcke har noen
og som gjerne ser
bruker argumenten

nget ikke kan beha

innvendinger mot Regjerin-
at Regjeringen avgjør det

e om tid og arbeid osv. for
ndle saken. Det forekom-

mer meg at rned enkeltes holdning til dette burde ar-beidet med saken i korniteen kunne innskrenkes til etantall minutter og ikke timer. De som eventuelt får
arbeid med dette, rnåtte være de som er uenig i Regje-
ringens standpunk!. og på vegne av dem vil-jeg si-atvi er villÍg til å ta det arbeidet.

Når det gjetder Brattelis fremstilling avvisse konstitusjonelle forhold, får den stå for-hansregning. Jeg godtar ikke at behandlingen skal skje i
form av en melding som.overhodet ikke skal kunne Ledetil at Stortinget mener noe annet enn Regjeringenr 09at Regjeringen kan 1åse fast slÈt standpunkt uànsett-
om den har sendt saken tiI Stortinget. Det godtar jeg
ikke.

Jeg forutsetter at det blir komite- og stor-tingsbehandling. Hvis ikke det er helt klart, vit jeg
bare annoRsere at vi krever det i denne komiteen.

FORryè¡ll\lE!ry: Det siste får vi kanskje komrnetilbake tiT-îããGlutningen av møtet.
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(Bw )
dsnød. Jeg s
så viktig sak

per for behandllng av sLÍke saker og orn tid.
begge deler man her bøn drøfte.

Det er klart rnan er kommet Í
ynes likevel ikke det er rele-
å bruke det som argurnent
at man vil rnarkere et syn.

PER BORSEN:
en viss ti
vant i en
hvis man mener alvorLíg

Vi har fått traktaten, og jeg har lest den.
Som vanlig_når man leser traktaier] ãr-det veldigvanskelÍg å slutte seg til hva de ånkelte besteml
melser innebærer, før man får underbygd filosofien Ídette stoffet fra dem sorn kan det. i"g må si at jeg
har ikke oversikt over denne ¡naterÍen þå grunntag-ai
gn gjennomlesing av traktaten. Jeg vii oãrror sÉøtte
dem som har sagt at skal det hele ha noen hensiktr måvi- få meldingen så snart som mulig og en form for
behandling i vårsesjonen.

Dermed er det ikke sagt at man vil bindeRegjeringen, som Bratteli sê. óet er klart at enrggjering kan gjøre hva som hel.st og uttale seg ornslike saker, med det politiske ansvãr som dermãd føL-ger. - Men jeg for min del har ikke Lett for i dag ågi rnin tilstutnÍng til en substansiell erklæring pådette område1 når jeg føLer med rneg selv at jeg-ii(ke
kan dette stoffet og Íkke vet hva ãet innebæiei av
konsekvenser for oss. og formålet med en mèilding tirstortinget er jo at stortinget skar bli i stand [irå vurdere saken bedre enn dem som sitter med bakgrunns-stoffet.. Jgg tror at det med litt vilje her er ñuligå ta fatt på meldingen når man får den] For innen dãntid har jo utenrikskomiteen i hvert fall gjort unnagrunnrovsforslagene, som den er nødt tir å- levere inn-stilling på i å¡.

Jeg skal ikke gå ínn på å spørre mer om disseuttrykkene; det kan vi gjøre når vÍ får høre hvordanmøtet forLøper. .

GUTTORH HANSEN: Dette dreier seg både oraprinsip
Det er

Når det gjel.der prÍnsippene, er dette fordet første ikke noen traktat; det er et styrevedtak
* ITI: Ingen andre 1and har, så vÍdt jeg iet, funnet
;ã mãtte legge denne saken fram til. vanLig konstÍtu-sjonell behandling. Det kan jeg forstå, fordi etslikt- styrevedtak sjølsagt it*é nar de'virkninger
og ikke har den karakter som en traktat har. Nårdet gjelder traktater, har vi jo den fastragte prose-
dyre at avtaler av viktighet sóm Regjeringeñ slutter,skar legges fram for stortinget. r-denne saken kan
man faktisk ikke påberope seg det. Ðette er selvføl-gel"ig RegjerS.ngens vurdering, men jeg må si at etter
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min oppfatning kan stortinget_ikke hindre Regjeringen
1 å gi sÍn tiisrutning i eã-"a-uiã"piiit"nce rorm somden erklæríng som her er lagt fråm.

Regjeri?gen har det furle ansvar for saken.rngen i dennã-komiieen vir. verxen gi titslutning tílerklæringen - som Borten uttry*tã ,ããt 
-- erre" pã ;;:net vis forplikte seg.

Om partier eller grupper i dette hus for_
Janger å få behandret denne saicen før erklæringãn-blir avgitt, er der opp ril Regjãrinõ"ñ ã-ñ;;å;;orn den vil føIge et slirt krav]'oet"ei i hvert fallhelt kLart at l"gjeringen ikke rrar-noÀn forpriktersetil å gjøre det.

Jeq bor at man Íkke må dramatisere dennesaken. Den ãr ikke aråmaiist. Men det vir være endramatisering som i^høyeste grad vil være uherdig,dersom man f.eks. lÊ_vålger _ som jeg tror rnan i til_fette må være innsrilt pá - å "i""Étå Àtorting"l"-ãñp-løsning for å få behandiet denne saten. Jeg anserdet for helt utelukket at man kan rå-¡ånandret dennesaken i vårsesjonen, hvis man da ikke ""igÃi-å ¡ãü.ncr.den som en der av en utenriksp"ii[i"r. ràoeq¡øre]se.velger man å vir.re behandre denne sak i form av ensærlig metding, eq det helt apànuaii 
"[ dette ikkebare er et soørsmål om komit;å;;;-tioJõ""""; det er

?gfå spørsmåi om_ tidsprãÀset r""-=ãi"ã-prenumsmøtêhêosaken er at de arler ileste korniteer i å, h;;-;;;iä-åvente med å avgi de aller freste sater ãom oe kunney"ltg med, t' .24- mai, den ã¡""rútt--"iãt" frist.Med de travre.dager som står igjàn-iii-ã"n 24. *åi,tror jes at storrin,ser i hverr-iar.l virrã rã-ån"'ããå"tutilfredsstilrende Éehandring av en "iit meldingr ogjeg er av den.oppfatning at den konstiiusjonelle etter-kontrotL med det furle ánsvar ror negjeriágãn-[ãn-ãõ-'bør utestå til høstsesjonen.

rÅng ¡BI_ST-I4I{SEN: Det er ktart at det, somBorten var@ i denne "riãlt"noe trattalten - eller dettè styreväotaket som-k.o .rur"" vanske-lig å ta i farten, sårrij fordi orã"""tiersen ver kan-skje kunne vært noe smidíge"e enn den er.
Men det som for Teg står som det avgjørendehçt' er at vi jo. -_ lom-også x""""io-ãå"it" - har tattvårt klare forËehord når"ãet gjeràÀr-*eãr"r"kapet iïEAr -og jeq el enig i at aet oésã-"L"i-õ:øres når detgjelder langtidsprðgrammet. oet rorbehõía"i-gårl ;ã-vidt jeg kan se., koit og goot ui óã-ãt'"i ikke rnå væremed på noe som binder oãs"i "a"-"il"pJritikk, noe som

h
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(Btd ) skt¡lIe gjøre 3t "i som oljeproduserende nasjon Íkkestår fritt. Jeg legger sá"iig ;ãùt-pã-at vi f. eks.må ha anledning-tir-å føre deñ poritl[t overfor u-land som vi ønsker å føre. Det forbehord er tattganske klart fra alre kanterr og etter-min oppFãiningmå det da være Rggjeringens ansvar å få det forbehol-
.dSI frem pi en stik måtã og í en sri* form ar detblir rorstått og respekter[ av de øvrige partnere iÏEA.

Skutle R:gjeringen. legge an ti1 en tøsningsom ikke titfredsstiller ãette ñiavet fia stortingãÉsorganer, må Regjeringen servførg"iiõ-=lã ansvarriõ-pãvanlig konstÍtusjonell måte. ¡ren jág vir i rikhetrned andre her. si at jgg synes det ér-noe betànk¿iighvis vi fra Stortingetã sioe_stai iãggã-""" opp i ogkansk je gjøre !il gjenstand ror veã[åË-i stort:.ntei'saker som egentllg er l"gjeringens un""ãr"ã*;ãã;;-;gsom det er opp tír Regieiingen-å avgjørã etter deintensjonene som er kóñmet iir ut["iËL-i dag.

Når,det ellersgjelder arbeidsmåten og denkonstitusjonerre side av-Ãaken, må :eg-;i at :ãg ãðr""lrygve Brattetis og Guttorm Haåsens-;in:

. . 
pER BORTEN: Her har vi det forhold at det

Îf xelJeringen selv som har annonsert en melding tilstortingetr og det må i vanrig terminoiãgi ¡Àtv-"t--negjeringen ønsker å høre stoiting"t"-vuioerini 
"r,reaLiteten i denne saken, ikke baíe ãn tonstitúsjonerletterpåkontrol 1.

Her synes jeg det er noe som ikke sternmerheLt. Jeg leste erbãiãerbradet i-oãg, r,.ror det br.eannonsert - samme dag som denne komi[á har møte - atRegjeringen vir drøfte saken med ¿ã-ããrlil bestemtãorganer i stortinget før den gir sin anbefaling .r-ogtiltrer- langtidspiogramrnet meã de forbehord som ertatt. Det fører da til, syneÊ jeg, at-man-rnã-r"rüt-sette at man gis noen subslans Éií'a-*unn. ha en be-grunnet oppfatning om denne fremgangsmåien er fornuf-tig- samtidig ei man her ikke ú.à-¿ti.r å:^¡røiãverken positiv errer negativ reaksjon, *en bare tar9et som en orientering lir komiteeá otí ãt *"n akterå.legge fram denne ""Ír*iingen. Jeg for min der trorat det er lite klokt.

1t.,,

Jeg_vil ikke blande meg inn i det formell.e,for det er hett klarr at-negjeriåg;; k"g-;j-";;-ärr;:Det er like klart at denne tõñriteeñ etEãr regrementetkan be om at en sak kommer tir storiiÃõ.t. Det erikke nødvendiq, mel j?g tror det er ktolit poriiist-atstortinget tãi med óa-r5ã. o"t er en det uro ute brant



LL3.

(Bv'i ) folk om denne sakenr og den tror jeg bygger på detenkle faktum at man vet for lite.- óet'oãrrøvàr ikkevære noe mystisk i dette, oE ieg vil hel1er ikkeindikere at det er det. -peÈ 
ãr-bare det at man føLerat man ikke vet så mye som dere eksperter nødvendig-vis vet om intensjonene ute. Jeg ti-or det arrtio-érklokt å na folket^ryg seg i en "íit-".r, for oljener. nå engang en såkatr násjonar-;;;";;;, 

"g i artesaker som angår dent gjør ñan klokt i å'reige rrarnhva som skjer.
Ðet er ut fra den hotdning og ikke på noenmåte for å dramatisere - for å-;;;tí";. til minkollega i presidentskapet hr. Guttorm Hansen - atj"g. yil presisere dette. Jeg synes ¡arã oet er for-nuftig at man spilrer ut arrð_oå oppiv"ning",^ rnan har,sLik at det ikke gis grobunn for näàn'antalets" ." ãlman blir stilt overfoi et fait accompri pã';t-;"nårä-tidspunkt.

^_- ?åUL TTïNESS: Borten sa at Regjeringen harannonsert en meldÍngr _gg at det vel må bely at-negj;-ringen ønsker å hørè-stõrtingets *ãniÃg. Jeg vir barespørre om ikke jeg har oppfattet det ríktig-ñar-J"õ--
rnener_ at. Regjeringens annonsering av en meíOingvirkeligheten er ãn antesipeling-av .i ønske som Regje-ringen ikke har noe imot å'efteito'ìnìê¡ Det er vel detsom faktisk er forhordet her, at Regjeringen har øns-ket å være Ímøtekommende overfor et ønske som manvj.sste enkelte innen Stortinget hadde.

Jeg ville synes det var betenkelig hvis
l"?j:í1lg:n_i dísse sþørsmål rartisr -;iõiiã'uäsynn.
a_lraregge seg ansvaret for å ta de avqiørelsei-somefter vår konsrirusJon er pêiagi R;st;i"s;;-ã-tã."' p"ter itle nok ar_srorrinset !år ínn iði-ãloitinssiãt¡e_rerir oBì ikke Regjeringen staf bidra tii det.

^___L - 
pER BORTEN: Til replikk: Jeg vil bare taavstand frãTftãEE er noen form ror oét sorn kate-gorisk betegnes sorit stortingsregjereri, -fo" 

:eg Àiikke noen tilhenger av det.
Det er hvÍs Stortinget begynner å detalj_administrere forvartnÍngen at-det víi være regjererifra stortinget. 

. og jeg-vil påstå 
"t-0.[ har værtsaker. av. langt mindre rek*evidde enn cãnn" sakensom. stortinget har hatt timelange oeoaiiài p5. -"p"t

er ikke stortinggrggiereri at mãn gierÀã vi1 vitehva som skjer, så de! tar jeg avstÃãc fra.

t.û
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(BhJ ) PAUII THYNE_S_9: Jeg vil gjerne svare påreplikken.--T-ffidefinisjon"ãár nva man v:.t
ka1le. stortÍngsregjererÍ. Jeg vil si at det erstortingsregjereri når stortiñget ønsker å besternmeutenfor sitt kompetanseområdet.

FORMANNEN:
søke en oppsumnner n9

Jeg vet
. Hvorvid
i1 komitee

orn jeg kan for-
t kan Iøse prob-
Iv.lemet, får bli opp t

ikke
tde
nse

Ðet som jeg anser hevet over tvilr êF atdet her ikke dreier seg om en traktat, det dreier
seg ikke om en avgjørerse som det konstitusjonelt måkreves stortingets samtykke i. Dette er en sak somRegjeringen avgjør. tmidrertid har jo debatten enviss forhistorie, og jeg vil gjerne iå sitere frastortingets forretningsorden, s 13, hvor det heter at

rfSaker som er behandLet elLer brakt fram i den
utvidede utenriks- og konstitusjonskomitê, skal
legges fram for Stortinget i møte, når minst 4
medlemmer krever det. Îf

Her har Regjeringen - kan mansi antesipertet slikt krav fra komiteens side ved å tilkjennegisitt ønske om å legge saken fram for stortinget í ro"tnav en meldíng.

Det er i denne komites møte i dag kommet ti1uttrykk litt delte meninger om hvorvidt mañ bør tøLgeden_vanlige praksis med en merdÍng, eller om saken kandrøftes på annen måte, f. eks. på-firunnlag av en rede-gjørelse. Dette er noe som etter rnin mening tiLligger
RegjerinEen å_vurdere, i hvirken form saken skal réõ-ges fram for Stortinget.

Når så meldíngen - la oss forutsette at manfår -den fremgangsmåten - ¡tir lagt frar¡ for stortinjet,er det opp til stortinget selv å- avg jøre spørsmålet omoversendelse ti1 en fagkomité. oer-er så i¡iat jeg
husker, også andre alternative behandlingsmåter, ñendette er den normaler-og da vil det vel først wåre opptil vedkommende komitå å vurdere om denne saken i det'here tatt kan behandles i inneværende sesjon, eventu-eIt på hvilken måte. Men det enderite-ãg-avéiørende
ordet vil ligge hos Stortinget selv.

Gustavsen har her bebudet et krav. Jeg kani grunnen ikke se at denne komitê kan komme med Èravut over det som står i s L3 om at saken skal legges
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fram for Stortinget, men at det får bli Regjeringens
sak på grunnlag av denne debatt å vurdere i hviiken
form saken skal håndteres videre.

Er det noen innvendinger mot dette?

PER BORTEN: Det må fore ligge en misforstå-
er. Regjeringen har annonsert en melding. Ðetjeg slik etter vanlig parlarnentarisk, konsti-

tusjonell sedvane at det betyr at Regjeringen ønsker
å høre Stortingets oppfatning i en sát. oõ når det er
skjedd, så tar vi det til etterretningr 09-jeg har ut-
tryk! tilfredshet over det. Da anser jeg det unødven-
dig å komptisere dette ved å si at n"gjeiingen etter
denne debatten her i komiteen skal kunne si at neÍ, vi
ombestemmer oss og gir en redegjørelse muntlig. Jeg
vil derfor ta det alvorlig, det Regjeringen har sagt,
og går ut fra at det kommer en rnelding om saken. óa-
kommer den paragrafen formannen siterte, ikke til an-
vendelse, så langt jeg kan skjønne, for da bringes
saken fram.

FORWE!1 Jeg vil bare få si at jeg i prin-
sippet er ËTfr-liã-Eorteñ på dette punkt. Dóg-er detvel slik at når Regjeringen 1egger fram en sa[ til
diskusJon i den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komite, er det for å innhente visse reaksjoner før mantar det enQelige formelle standpunkt i saken. Jeg
mener at det har r¡ært diskusjon her i komiteen om hvor-
dan saken best bør behandles viderer 09 jeg anser det
som en selvføIge at Regjeringen etter denne diskusjonfår stå fritt i å vurdãie hvllken fremgangsmåte soir
skal velges. Men jeg er enig med Borten i hans syn
når det gjelder spørimålet om substans, hvis rnin ðpp-
fatning har noen innflytelse i den retning.

else h
tolker
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STATSMINISTER ODVAR NORDTI: Jeg föler et
visst behov for å presiseie en slde ved behand-
lingsformen.

Det er Regjeringens forutsetning at man
etter behandlingen og etter konsultasjonen med
den utvldede utenrikskomite - på IEAs styrenöte
den 20. og 2L. nai skal legge frarn Regjeringens
syn på tilslutnlng til langtldsprogrammet, med
den reservasjon som er formul-ert i det utlagte
forslgg til erklæring.

Det har også vært Regjeringens forutset-
ning at man der på en egnet måte, sett i forhold
til hva denne saken gjelder, skal gjöre oppmerksom
på det dokument som Regjeringen har oversendt til
Stortinget. Regjeringen har nöye vurdert hvilken
form man her skulle legge dette fram for Stortinget
på. Det er vel tre hovedspörsmål som her har
vært vurdert. For det förste om aan skulle satse
på at den konsultasjon som Regjeringen hele tiden
har foretatt med den utvidede utenrlkskomlte i
denne saken, skulle være den konsultasjon
Regjeringen skulle söke mot Stortinget og ikke

j eringen har imidler-
r men:irng viktige

utenrlkspolitlske aspekt ved denne saken, funnet å
vi1le velge formen en melding, av den grunn at vl
i en stlk form på en bedre måte skal kunne legge
fram de opplysninger vi her sitter inne med, og
også i en skriftlig form gi Stortinget bakgrunn
for å vurdere Regjeringens standpunkt i denne
saken. 0g så sant det ikke her kommer avgjörende
innvendinger mot en slik behandlingsforn, vil
Regjeri-ngen velge denne,

K.Ã,ng wfLLoCH: Jeg skal også söke å uttrykke
meg klarere enn jeg har lnntrykk av at jeg har
virket hittil.

rmen for en rede-
rikspolitlsk rede-

mer, og on man skulle velge fo
gjörelse som en del av en uten
gjörelse el1er en melding. Re
tid på bakgrunn av det etter v

ço
o
a

fa
og
de

tni
2L

te
mj

Hvis Regjeringen ikke legger frem en opp-
ng av denne saken på IEAs styremöte den 20.
. mai: êr det også en utenrikspolitisk handling,
r en utenrlkspolltisk handling med virkninger
eg for min del er opptatt av å forebygge.so
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Hvls nan her av saksbehandlingsmessige eller
andre grunner önsker å utsette et realitets-
standpunkt slik at Regjeringen lkke kan ta noe
standpunkt i denne sak den 20. og 2l-. mai, har
man med saksbehandlingsmessige argurnenter 1

i en vlss grad tatt et realitets-
ordi man da påförer seg visse av de
er utenriksmlnisteren var inne på.

virkeligheten
standpunkt, f
skadevirkning
Jeg er ikke e
prosedyre som
standpunkt 20
behandling bl
fölgende i vå
fölgende t hö
at
Sto
ha

gjeri
etr s
inget

Noen ganger v
forhånd, noen
å få Storting
ha interesse
det fremgår a
man i denne s
slik behandli

nig i at man skal legge
hlndrer Regjeringen i å

. oB 2L. mai. Dermed må
1 efterfölgende. Den ka
rsesjonen eller den kan

pp
ta

o

Sto
nbl
bl1

en
o{-

rtingets
i efter-
eft er-

Re
ng
rt

om
rtl
Sto

stsesjonen. Nå er det jo i
lgen legger frem en melding
å betyr det tradlsjonelt at
s nening på forhånd. Det v

kke slik
for
en vil

eksler.
il man ha Stortingets mening på
gang legger nan frem en melding for

ets mening i efterhånd, fordi den kan
for senere saker av samme art. 0g
v det jeg har sagt at jeg mener at
ak er nödt til å avfinne seg med en
ng i efterhånd.

Med det samme jeg har ordet vll jeg sir
siden dette er et noe bedre fornrn for å gi uttrykkfor disse betraktninger enn selve komiteen - og
også i forbindel-se mèd hr. Gustavsens betraktnlnger
- at dette med tid til behandling osv. jo er mye
mindre enkelt enn hr. Gustavsen later som, Han
mener vl kan bruke noen minutter på detter og så
kan de andre sitte med arbeidet. Det er ítte slikdet foregår. Vl må höre argumentene og delta.
0g noe som jeg reagerer sterkere og sterkere imot,
er at man skal sitte i komitemöter mens Btortinget
har plenumsmöter. Med all mulig respekt for alle
andre komiteer, synes jeg dette er ekstra vanskeligfor utenrikskomiteen. hvor det sitter så manEe
gruppeformenn som ogáå har en pllkt tit å föige
med t hva som foregår i plenum. Oette styrkeiefter mi-n menlng det synspunkt at det er umullg äfå en forsvarli[ behaniiting av en s]_ik storti nãs-
melding i inneværende sesjon hvis sesjonen ikkãblir forlenget - hvilket den neppe bör. Dette
har ingentlng å gjöre med ulyst mòt arbeid ellerulyst mot å ta standpunkt, men det er ulyst mot
en saksqengde og en prosedyre sm gjör det umulig
a oppfylle sitt ansvar over et bredt felt av Stoi-tingets arbeid.

Jeg sitter igjen med det inntrykk at man
kanskje kunne löse det dllem¡ra som er oppstått



ME her i komitee?, ved at man velger begge utveiene.
Det må være rnuilg for utenriksministõi;en å si
noe om dette i sin redegjöre1se, sl-ik at de som
önsker det, kan komme inn på det under uten-
riksdebattenr og så kan man komme tilbake tildet på et senere stadium på basis av den bebudede
meldlngen.

118.

dning et
or å for-
orståelse.

gge fren
gens syn
ter

PAUL TIIYNESSt Jgg vil 1 tltstutning tildet hr. mæa, ¡gså"feste opp*ã"riromhéten veodet forhold at det v1l være meget få arbeldsdager
som står til Stortingets dispoã1sjon efter at õnslik meldlng,5"n_forelegges for Stortlngetr ogat en vesentlig del av sakene i plenum Oa úif-
være saker fra utenrikskomiteen. Det er meldlngen
om, KSSE, det- er grunnlovsforslag om valgordningãn,det er grunnlovsforslag om opplösningsrett osv, .

9sv.., og. det yil gjöre det ytterligeie vanskeligfor komiteen å gjöre et effêktivt ãrbeide med eñslik melding.

Jeg bad ellers om ordet i auttrykk statsmlnisteren brukte, barsikre neg om at det var en ver6al m
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ME 0e fordi dette er en
Borten pekte på: og f
har Regjerlngen ment
komme ned en me
stat sministeren
for Regjeringen
og at Stortinge
et bedre grunnl
standpunkt. De
med FN-meldinge
som noen månede
på grunnlag av FN-mel
av den samme prosedyr
med praksis.

viktig sak som representanten
ordi det er debatt om saken,
at det ville være riktig å
men forutsetningen er somt Regjeri-ngen gir uttrykk

dpunkt den 20. og 2L. mai_
å^ grunnlag av meldingen får
á etterpröve Regjeringens

regár f.eks. kontinuerlig
i stemmer for resolusjoner
re blir debattert i Stortinget
dingen. Det er altså noe
e og vi finner det Í samsvar

lding,
sâr a
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ag til
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o , EBTAND= STEFNBERG: Det må vet kunne gå anã trekke den slutning etter hva statsmlnisteren sa.at det vil bli fremlagt en melding for Stortinget ¿

i neste uke, slik også utenriksmlnisteren .. o.

FORMANNEN: Vi går tilbake til talerlisten.

UTENR]KSMINISTER KNUT FRYDENLUND: Hvis

ERTAND STEENBERG: Javel

mulig.

a

Det må også være klart at det er den komite
som får oversendt saken og Stortinget som må ia
stanclpunkt til når metdlngen skal behandles. Oenár dette er klartr €r det lkke noe mer å diskuÌere.M"l da synes þ,g_ikke det er noen grunn t1l i og
med at man har fristen I. juli - àt Regjeringen
annonserer sitt standpunkt overfor IEA-på deñne
saken nærmest saÍtme dag som meldlngen ¡iir over-
sendt Stortinget. Det må da vel kunne gå an åutsette svaret til flIA noen tid iallfalI.

FINN GUSTAVSEN:
Steenberg sa nå til slutjeg at dette nöte ble in

Jeg slutter meg til det
t, men ellers konstaterer
nl-edet med at Regjeringen
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q¡ö1 yoppfordret sa at saka v1} bli forelagt
Stortinget i form av en meldingrog til_ trossfg" innvendinger har både statsririnisteren og
utenriksministeren gjentatt dette. Da står-
saken for meg hel-t klar: Da opprettholder Regjer-
ingen at dette vil skje. Hviã- ciette er en misfor-stäelse, vi1 jeg gjerne-ha det klargjort med en
€ang. I motsatt fa1l må man fremme forslag. Men
forelöp_1g_ står det klart: Regjeringen står-på atdet skal legges fram meldlng. Den-videre bèhand-
lilg ryå Q"t være komite og ãtorting som avgjör.
Det vll da enten bli en behandling i Stortlnget
i- denne. sesjon eller et forslag om ikke-behañdling.
Men i sä fall blir det også en innstilting og
mullghet for en debatt 1 Stortinget,

I20.
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PBR BOF-TEN: Jeg skal bare vær
er fornþ yd med den erklæring statsmini
med. Ellers vil jee gjerne ha sagt fo
skyld at hvorvidt dette er en traktat
styrevedtak i en organisasj on vi er me
forplikter Norge med store fþIgerr syrr
er noe avgjlrende. Vi kan ikke redde
dette med formelle betraktninger om at
lagt prosedyrer når det gjelder traktat
dette er et styrevedtak osv. Her forel
real-iteten en forpliktelse for landet v
være avgj lrende for behandlingen. Det
sl-ike vurderinger j eg har ment ab vi ve
med på, ãt det ikke er noen utrygghet f
med det. Det forstår j eg også var inte

også er
svarer
detit
Willoch
Damåd
grunn t

S

r
d
S

o

Bl-lers vil jeg ta det forbehold at på grunn
av det jeg har sagt fØr, kan jeg verken fraråOð
eller tilråde Regjeringen å fremme denne erklæringen.
Jeg tror man må ha en mer begrunnet oppfatning av
hva det gjelder for å kunne ejØre det.

Når det gjelder Willochs fílosofi om at det
en utenrikspolitisk virkning av at man ikke

fØr Storti-nget har fått sett på saken: €Í
ilfelle en selvlaget situasjon, noe også
var klar over ifllge hans flrste innlegg.

et jo være mer realiteter i det enn man har
i] å anta.

TRYGVE BRATTBLI: Jeg vet snart ikke lenger
hva som @e trart i forbindelse med
denne saksbehandlingen. Men jeg vil gjerne for mitt
personlige vedkommende at i hvert fall ett forhold
skal- være ganske klart det fþLger også et vi.sst
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ansvar med medlemskap i denne komiteen og det
er at jeg ikke lnsker å ta et behandlingsteknisk
standpunkt som kan oppfattes slik at det skulle
hindre Regjeringen i å avgi den.. erklæringen i
Iþpet av 20,-2L, mai som det her er gitt uttrykk
for fra utenríksmj-nisteren og statsministeren.

tr'ORMANNEN: Fl-ere har ikke tegnet seg til
debatten. Jeg må da bare konstatere at så vidt
jeg skjlnner, akter Regjeringen å fremme meldingen
så snart det er praktisk gjþrl-ig, at det da får
bli Stortingets sak å ta hånd om den videre be-
handling av meldingen og at Reej eringen for þvrig
på vanlig måte får vurdere sin situasjon i lys av
den debatt som her har funnet sted.

Vi går da over ti1 pkt. 2
gj elder kontinentalsokkelen rundt

på dagsorden, som
Sval-bard.

Sak nr. 2

Kontinentalsokkel-en rundt Svalbard.

FORMANNEN: Jeg gir da ordet til'utenrj-ks-
mr-nl_ steren.

UTENRIKS}{]NISTER KNUT FRYDENLUND: Det eT
da en ren orienterinþ jeg há¡ vll1èt komme med, det
er ikke noen tilråding fra Reejeringen. Men på bak-
grunn av at det kan bl-i avisskriveríer i forbindelse
med det amerikanske svaret vedrlrende den norske
kontínentalsokkelen, mener jeg det er riktig å gi en
faktisk orientering til den utvidede utenrikskomite.

Det er flere land som har reservert seg mot
det norske synet på Svalbard-sokkel-ens status. Vi
flkk en skriftlíg reservasjon fra amerikanerne og
britene hlsten I974r oB andre land har også muntlig
reservert seg. Det er Forbundsrepublikken Tyskland,
Ital-ia, Holland og Frankrike. Når det gjelder hoved-
punktene i den analysen man fra amerikansk side fikk
laget med utgangspunkt i kontinentalsokkelen, har
man der også gått inn på De forente staters engasj e-
ment i Svalbard-området. Jeg vil gjerne orientere
komiteen om de amerikanske synspunktene og litt om
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de oppfatningene som andre av traktatpartene har
gitt uttryixk for.

På bakgrunn av den amerikanske reservasjon
og også den britiske reservasjon, har vi hatt kon-
takter med amerikanere og briter for å forklare dem
og legge fram for dem det norske både fol-kerettslige
og politiske syn på dette splrsmålet om Svalbard og
kontinentalsokkelen. Dette fþrte ti1 at amerikanerne
satte í gang en studie som nå er ferdigr og som vi
har fått konktusjonene âv. Hovedpunktene i den
amerikanske analysen er fllgende:

De forente stater erkjenner at Norge har
suvereniteten over sokkelområdene rundt Svalbard,
men aksepterer ikke det syn at partene til Sval-bard-
traktaten ikke har noen rettigheter til sokkelen og
havområdene rundt Svalbard. De forente stater opp-
rettholder derfor sin reservasjon fra L97\, men uten
at de på det nåværende tidspunkt vil- ta standpunkt
til omfanget av de rettigheter de mener de har.
Amerikanerne foreslår på denne bakgrunn at man fore-
LØpig setter ti1 side de rettslige problemene, uten
at dette vil få noen prejudiserende virkning på
deres standpunkt, og i stedet drþlter praktiske
splrsmål knyttet til utformingen av et system for ut-
nytting av ressursene i sokkelområdene. Videre at
dette arbeidet da vil ta hensyn til den sikkerhets-
politiske situasjon i området og dreie seg om slike
ting som splrsmål-et om konsesjoner, forurensni.ngs-
kontroll, utvinningstakt osv., og at et slikt system
må være akseptabelt for samtlige land som har legitime
interesser i området. Dessuten legger amerikanerne
stor vekt på at samtlige parter til trakþaten sam-
vittighetsful-1t overholder t.ralxtatens bestemmelser
og stþtter norsk suverenitet på Sval-bard og at man
får en effektiv norsk suverenitetsutlvelse basert på
lik behandling av samtlige traktatparter. Amerikanerne
har sagt fra at de for tiden ikke har noen konkrete
interesser i noe næringsmessig engasjement på Svalbard,
men at det etter hvert har blítt en stþrce amerikansk
interesse for forskningsvirksomhet - som man da ikke
tidligere har hatt - og at man vil ta opp splrsmålet
med norske myndigheter senere og drþfte enkelte
prosj ekter,

Vi har også hatt drþftinger med britene. Her
har da britenes standpunkt forellpig ikke vært politisk
klarert. Drþltingene har foregått på embetsmannsplan,
men der fastholder man sin reservasj on mot den norske
oppfatning av sokkelen på Svalbard.

Dette gjelder da også andre l-and vi har hatt
samtaler med., men det framgår tydelig at hvis en kan
komme fram til en eller annen form for praktisk sam-
arbeid som ivaretar de andre traktatparters interesser,
så er de víllige til å se sine rettslige standpunkter
i lys av hvilke praktiske samarbeidsformer de kan
få ti].
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FORMANNEN: Je g takker for redegj frelsen.
Komiteen tar forellpig denne redegjlrelsen ti1
etterretníng, men jeg vil få lov å reise splrsmålet
om det kunne være mulig for medlemmene av den ut-
videde utenrikskomite å få et skriftlig sammendrag
av den redegj lrelse utenriksministeren her har gitt .
- Det vi1 bli imftekommet. Vi kan da heve mþtet.

\Tþtet hevet kl. 10.05.


